Protokoll BIK styremøte nr. 2/18-19
Emne: Styremøte nr. 2/18-19
Dato: 11. juni 2018
Sted: Idrettens Hus, Drammen
Deltakere: Roar Bogerud (styreleder), Lise Christoffersen (nestleder), Anne Merethe Groseth,
Atle Magne Strandos, Pål Thomassen (ikke til stede ved behandling av sak 15), Katrine Brurberg
Fredriksen, Geir Fladhus Bottolfs (vara) og Øyvind Thorsen (org.sjef)
Forfall: Tove Eggen Lien (vara)

Sak 10/18-19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Protokollen for styremøte 1/18-19 ble godkjent

Sak 11/18-19 Orienteringssaker

-

-

-

-

Informasjon fra NIFs Ledermøte på Gardermoen, med utgangspunkt i de tre vedtatte
resolusjonene (vedlagt), samt våre forberedte innlegg (vedlagt). Det ble rapportert om et
konstruktivt ledermøte med gode diskusjoner rundt økonomiske barrierer i idretten og den
fremtidige anleggspolitikken. Anlegg er ønsket som tema på et styremøte til høsten.
Status "Aktive Lokalsamfunn". Utvikling i Lier, Drammen, Flesberg, Sigdal og Hemsedal.
Lier er nå klare med økonomiske forpliktelser fra både kommunen og idrettsrådet. En
lignende formalisering er på trappene i Hallingdal. 20. juni reiser Øyvind og Roar til
Hemsedal for å bidra på et folkemøte rundt nytt skole- og idrettsanlegg, hvor også
rådmann, Jon fra Flesberg deltar for å snakke om «Skattekista».
Katrine orienterer fra ungdomsnettverket. Litt utfordrende å få til fysiske møter, men de
vil delta på den nasjonale ungdomssamlingen til høsten. Katrine kobler også sin rolle i
idrettskretsen med rollen i KANDU (Norsk Dataungdom) og deltar i et
samarbeidsprosjekt opp mot Bækkelaget og Norway Cup.
Møter og aktiviteter den enkelte har deltatt på siden sist. Foruten bred representasjon på
Ledermøtet, deltok Roar nylig på et regionaliseringsmøte med tema idrettsråd i Østfold.
Han refererte også fra et interessant møte om folkehelse og anleggspolitikk med Sverre
Sørnes og Jostein Mjønerud, hvor Øyvind også deltok.
Pål uttrykte at han var godt fornøyd med pressedekningen rundt anleggsplanene i
Leirdalen. Foruten, Roar og Pål, deltok også skipresident, Erik Røste og landslagsløpere
fra skiskyting.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak 12/18-19 Prosessen rundt etablering av Region Viken

Vår styreleder, Roar Bogerud, ble valgt som leder på Viken-møtet 22.05 hvor interimstyret
ble konstituert. Fra oss deltok Pål Thomassen, Øyvind Thorsen sammen med Roar.
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Det er utarbeidet en foreløpig tids- og oppgaveplan som legges fram ved interimstyrets neste
møte, i Drammen 19.6. Denne er vedlagt.
Det vil på neste møte legges fram et forslag på prosjektleder for arbeidet fram til ny org. sjef
er tilsatt. Den øvrige agendaen for dette møtet ble også presentert.
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning

Sak 13/18-19 Idrettspolitisk arbeid i Buskerud/Viken

Vi har fått og besvart en henvendelse fra Viken Venstre om politiske innspill i forkant av
fylkestingsvalget i 2019. Det reiser et spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til slike
henvendelser i tiden som kommer – utelukkende som Buskerud idrettskrets eller i et stadig
tettere samarbeid med Østfold og Akershus. Dette blir også et tema ved neste Viken-møte.
6. juni deltok Øyvind og Roar ved et møte for fylkeskommunens Hovedutvalg for kultur,
idrett og folkehelse. Her holdt vi et innlegg og ga en oppdatering på våre innsatsområder. En
kort rapport herfra ble gitt i styremøte.
Vedtak: Lise lager på vegne av styret, utkast til et brev som sendes fylkespartiene i Buskerud
med ønske om en dialog på idrettspolitiske områder.

Sak 14/18-19 Prinsippsak rundt avlønning av ressurser fra idretten i skoleverket

Vi har fått spilt inn en diskusjonssak fra oppstarten av et samarbeidsprosjekt mellom skole og
idrettslag. Idrettslagenes kompensasjon er satt svært lavt og danner grunnlag for en prinsipiell
diskusjon om hvilke avtalevilkår som bør gjelde i slike tilfeller.
Vedtak: Styret har hatt en innledende diskusjon rundt problemstillingen og fått et
erfaringsgrunnlag for fremtidige saker.

Sak 15/18-19 Opptak av nytt idrettslag; Breddeidrettslaget i Lier
(Styremedlem, Pål Thomassen, erklærte seg inhabil og forlot rommet ved behandling av denne saken.)

Breddeidrettslaget Lier har søkt om opptak i NIF, men idrettsrådet i Lier har i sin innstilling
anbefalt at idrettslaget ikke tas opp i NIF. I forrige styremøte etterspurte styret et bedre
underlag fra idrettsrådet, samt en innstilling i saken fra administrasjonen for å kunne gjøre
vedtak i saken. Styret har fått ytterligere informasjon vedlagt.
Vedtak: Styret i Buskerud idrettskrets godkjenner ikke opptak av Breddeidrettslaget Lier, i
tråd med idrettsrådets høringssvar. Breddeidrettslaget Lier har mulighet for å påklage
avgjørelsen. Klagefristen er 3 uker fra avgjørelsen ble mottatt.

Sak 16/18-19 Opptak av nytt idrettslag; Elvebyen Håndballklubb
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Elvebyen Håndballklubb har søkt om opptak i NIF, men både DIR og NHF Region Sør har
som høringsinstanser avvist søknaden. Sistnevnte er vedlagt.
Her er DIRs begrunnelse:
Drammen idrettsråd mener at søknadsklubben (Elvebyen Håndballklubb) har det samme
geografiske nedslagsfeltet som en allerede eksisterende klubb med håndballtilbud. Vi mener
etableringen av en ny klubb, i dette samme geografiske området som en annen klubb, ikke vil
føre til bedre vekst- og utviklingsvilkår. Vår mening er at det ikke vil føre til flere spillere og
lag. Etter vår oppfatning kan det bli en utfordring at en nyetablert klubb får et
tilfredsstillende tilbud når gjelder hall-/treningstid, sett opp mot klubbene som allerede er
der. DIR støtter derfor ikke Elvebyen Håndballklubbs opptak som ny håndballklubb.
Vedtak: Styret i Buskerud idrettskrets godkjenner ikke opptak av Elvebyen Håndballklubb, i
tråd med NHF Sørg og idrettsrådets høringssvar. Elvebyen Håndballklubb har mulighet for å
påklage avgjørelsen. Klagefristen er 3 uker fra avgjørelsen ble mottatt.

Sak 17/18-19 Møte-/representasjonsplan

Det må fastsettes dato for et første møte over ferien. Administrasjonen har opprettet en ny
«Møte og representasjonsplan for tingperioden 2018-19» på styreportalen. Det er viktig at alle
registrerer sine relevante representasjonsoppdrag.
Vedtak: Møte/representasjonsplanen tas til orientering og første møte over ferien settes til 20.8
kl 1700, med et måltid før oppstart.

Sak 18/18-19 Eventuelt
Ingen saker meldt.

Styremøteprotokollen er godkjent. Sted: ……………………. Dato: …………..……………

…………………………
Roar Bogerud (styreleder)(s)

………………………..
……………………………..
Lise Christoffersen (nestleder)(s) Anne Merethe Groseth(s)

…………………………
Atle Magne Strandos (s)

…………………………
Pål Thomassen (s)

………………………....
……………………….
Geir Fladhus Bottolfs (vara)(s) Tove Eggen Lien (vara)(s)

…………………………….
Katrine Brurberg Fredriksen (s)
…………………………
Øyvind Thorsen (konstit. org.sjef)(s)
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